
 

Ata da 27ª Sessão Ordinária de 2 de setembro de 2019. 
3º Período Legislativo Ordinário - 17ª Legislatura. 

          Presidência: Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Rogério Jean da Silva e  
Julio Antonio Mariano 

  Secretaria: José Alexandre Pierroni Dias e Alacir Raysel 
Vereadores Presentes: Alacir Raysel, Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, 
Israel Francisco de Oliveira, Flávio Andrade de Brito, José Alexandre Pierroni Dias, José 
Luiz da Silva César, Julio Antonio Mariano, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, 
Marcos Roberto Martins Arruda, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Rafael Marreiro de 
Godoy, Rafael Tanzi de Araújo e Rogério Jean da Silva.  
Vereadores Ausentes: Newton Dias Bastos.  

Início dos trabalhos às 14:10. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos pelo Vereador José Luiz da Silva César. 

1. A Ata da 26ª Sessão Ordinária de 2019, realizada em 26 de agosto de 2019, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 

2. A Ata da 13ª Sessão Extraordinária de 2019, realizada em 26 de agosto de 2019, foi 
lida e aprovada por unanimidade; 

3. O Primeiro Secretário faz a leitura do Relatório de Vistoria nº132/2019 da Defesa Civil 
referente a Estrada Emior Skaff, Mombaça.  

Projetos do Executivo: 
1. Projeto de Lei Nº 59/2019-E, 27/08/2019 de autoria do Poder Executivo, que 

“Dispõe sobre a criação e extinção de cargos na Lei nº 2.208, de 1º de fevereiro de 
1994 e dá outras providências”. 

2. Projeto de Lei Nº 60/2019-E, 27/08/2019 de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre as atribuições do cargo de Inspetor de Alunos, constante no Anexo XIII 
de que trata o atr. 9º, da Lei nº 2.208, de 1º de fevereiro de 1994”. 

3. Projeto de Lei Nº 61/2019-E, 27/08/2019 de autoria do Poder Executivo, que 
“Autoriza o Executivo Municipal a celebrar Convênio com o Governo do Estado de São 
Paulo, por meio das Secretarias Estaduais da Habitação e de Assistência e 
Desenvolvimento Social e em parceria com a Companhia  de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbanos do Estado de São Paulo - CDHU, objetivando a implantação do 
Programa de Habitação Social voltado para atendimento das pessoas idosas”. 

4. Projeto de Lei Nº 62/2019-E, 28/08/2019 de autoria do Poder Executivo, que “Cria o 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de São Roque e dá outras 
providências”. 

5. Projeto de Lei Nº 63/2019-E, 29/08/2019 de autoria do Poder Executivo, que “Altera 
o artigo e inclui o artigo 22-A na Lei Municipal nº 1.975, de 06 de setembro de 1991 
que institui o Fundo se Seguridade Social”. 
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Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Lei Nº 69/2019-L, 27/08/2019 de autoria do Vereador Etelvino Nogueira, 

que “Altera a Lei Municipal nº 3.713/2011, de 24 de novembro de 2011”. 
2. Projeto de Lei Nº 71/2019-L, 30/08/2019 de autoria do Vereador Rogério Jean da 

Silva, que “Dá denominação de "Estrada Lagoa dos Patos" à via pública, já conhecida 
por esse nome, localizada no Bairro Mont Serrat”. 

Requerimentos: 
1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Nº 148 - Solicita informações sobre a 

Empresa contratada para fazer o Plano de Carreira; Nº 149 - Solicita informações sobre 
os dormentes que estão estocados na Prefeitura; Nº 150 - Solicita informações acerca 
da possibilidade de concessão de anistia de multa e juros e parcelamento de IPTU em 
atraso.; Nº 157/2019 - Solicita informações referente a possibilidade de instalação de 
radares na Estrada do Vinho e Rodovia Quintino de Lima; 

2. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 156/2019 - Solicita informações referente a 
possibilidade de implantação de uma ou duas lombadas na Rua das Primaveras, 
Loteamento do Mombaça; 

3. Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Nº 158/2019 - Solicita informações sobre 
a queda da estrutura de concreto e ferro situada na divisa com o Município de Ibiúna, 
no Bairro do Pavão, na Rua Capitula dos Santos.; 

4. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Nº 151 - Solicita informações referente aos 
serviços de Oftalmologia no Município; Nº 152 - Solicita informações referentes a 
invasão de saguis e escorpiões no Município; Nº 153 - Solicita informações sobre os 
serviços de poda no Centro de São João Novo; Nº 154 - Solicita informações referentes 
a implantação da "Casa Acolhedora" no Município; Nº 155/2019 - Solicita informações 
referentes a infestação de pombas no Município. 

Indicações: 
1. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 751 - Solicita ao Dep. de Trânsito a colocação de 

placas  de denominação nos bairros do Carmo, Pavão, Caetê, Juca Rocha, Pilão d'água, 
Mombaça e Sáboo; Nº 752 - Solicita a realização de operação "tapa buraco" na 
Estrada Municipal do Carmo, em especial na Divisa de Vargem Grande Paulista; Nº 753 
- Solicita ao Dep. de Planejamento a elaboração  de Projeto para capitação de água nas 
Ruas do Loteamento Clube dos Oficiais conforme já encaminhado Ofícios e 
Requerimentos solicitando o mesmo a Prefeitura Municipal; Nº 754 - Solicita a 
realização de manutenção na pintura da Creche, Emei e Emef no Bairro do Carmo; Nº 
755 - Solicita a elaboração de  um Projeto visando a ampliação e reforma da Escola do 
Mirim, bairro do Pavão; Nº 756 - Solicita ao Dep. de Obras para que realize o 
desassoreamento no ribeirão que corta os fundos da Vila do Carmo, bairro do Carmo; 
Nº 757 - Solicita ao Dep. de Obras que realize a limpeza do canal do leito do Rio na 
Avenida Antonino Dias Bastos; Nº 758 - Solicita ao Dep. de Trânsito providências 
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referente a implantação de uma lombada na Rua Roque D'Andreta, Bairro do Carmo; 
Nº 759 - Solicita ao Dep. de Obras a conclusão dos  serviços de motonivelamento e 
cascalhamento nas ruas Loteamento Clube dos Oficiais da Policia Militar, Bairro do 
Carmo; Nº 760/2019 - Solicita junto ao Dep. de Compras a aquisição de um 
caminhão pipa para abastecimento de água na casa das famílias que não contam com 
tal benefícios; 

2. Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Nº 761 - Solicita a realização de 
drenagem lateral do campo do Distrito de Maylasky; 762 -  Solicita a colocação de 
bicos de luz em todas as vias públicas do Condomínio Mirante da Serra; 763/2019 – 
Solicita a retirada de uma pedra na Rua Caio Prado Junior, Santa Terezinha. 

Moções: 
1. Vereador Alacir Raysel: Nº 134 - De Pesar pelo falecimento doe estimado Senhor 

Quilito Cruz; Nº 135/2019 - De Pesar pelo falecimento do estimado João Aparecido 
Barbosa. 

2. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 131/2019 - De Pesar pelo falecimento do 
estimado Senhor Alberto Goldman. 

3. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Nº 136/2019 - De Pesar pelo falecimento 
do jovem Gabriel Henrique Oliveira Bernine. 

4. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 130/2019 - De Pesar pelo falecimento do 
estimado Gilmar José de Oliveira Teixeira, faleceu 28/08/2019 aos 60 anos. 

Matérias analisadas no expediente: 
1. Moção de Pesar – a Mesa Diretora as encaminhará. 
2. Indicações – a Mesa Diretora as encaminhará. 
3. Moções de Congratulações: Foram aprovadas por unanimidade. 

Tribuna: 
1. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Relata que elaborou um projeto o qual 

auxiliará as pessoas com câncer. O projeto trata de uma casa acolhedora o com vistas a 
atender, tanto os munícipes São-roquenses em tratamento de câncer no Hospital de 
Barretos, como os familiares que os acompanham nessa difícil jornada. 
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Concorda com o projeto do Vereador e 
conta que já passou dificuldades com seus familiares pela falta de uma Lei como a 
sugestionada.  
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que é preciso dar auxílio para 
esse projeto. Relata que nesses casos é plausível realizar um empréstimo.  
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Diz achar que o prefeito concordará com o 
referido projeto. Pede ainda apoio dos nobres vereadores para a efetivação da lei. 
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Relata que pode ser transferido o auxílio 
aluguel para essas hipóteses. 
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Cumprimenta o prefeito pelo possível 
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asfaltamento na Rua Giuseppe Garzella no distrito de São João Novo, diz que algumas 
promessas estão sendo executadas por parte do executivo. 

2. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Aponta que a atual administração está 
acompanhando a passada, em nível de qualidade de serviços prestados, exemplificando 
e questionando o repasse de subsídio para a empresa Mirage, explicando que a licitação 
é necessária.  
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Expõe a preocupação em relação aos 
valores repassados à Mirage, explicando que no final das contas, quem pagará será a 
população, concordando com a necessidade de licitar. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Indica que esse fato em discussão não é 
positivo para o município, exemplifica o caso do pedágio que foi recusado pelo Prefeito 
de Vargem Grande Paulista e acolhido pela administração da época para a cidade de 
São Roque. Ironiza o fato de ser uma Estância Turística com pedágios nas duas 
Rodovias que dão acesso ao município.  
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Comenta que a quebra dos comércios 
do Alto da Serra teve como culpada a criação desse Pedágio, fato que dificultou a 
compra, por parte dos comerciantes de Vargem Grande, para com as lojas de São 
Roque. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Coloca em discussão o assunto da 
Hemodiálise em São Roque, pedindo à administração que dê prioridade para esta. Em 
outra situação, fala sobre as estradas de terra, exemplificando a Estrada do Condor que 
está pavimentada com bica corrida e quando chove fica intransitável.  
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Pede que seja feito, por parte da 
administração, um alerta para que medidas de prevenção sejam tomadas antes que as 
chuvas torrenciais comecem.  
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Questiona a administração em relação à frota 
que se encontra parada por pequenas avarias nos veículos. Além do setor de obras, 
onde poucos se encontram trabalhando. Explica, portanto, que é necessário colocar 
pessoas com capacidade para desenvolver um serviço de qualidade. 

3. Vereador Etelvino Nogueira: Relata que no ano passado houve problemas quanto 
ao Fundo de Seguridade, e diz que os responsáveis para acompanhar esses 
contratempos estiveram na Câmara dos Vereadores, e que propuseram aos Vereadores 
para que fosse realizada uma alteração na Lei Orgânica com objetivos cautelares. Conta 
que na ocasião, os responsáveis auxiliaram na criação da redação e que o projeto foi 
sancionado. Entretanto, relata que houve zelo em demasia, pois criou-se uma 
dificuldade para votar em projetos e criar novos cargos. Relata que há problemas 
quanto ao calculo atuarial e que já está propondo uma alteração na Lei, onde após a 
contratação o executivo terá até 120 dias para manda o calculo atuarial. Comenta que 
essa alteração trará seguridade para o Fundo Social e que ele juntamente com outros 
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Vereadores está tentando solucionar as questões pertinentes. Relata que solicitou uma 
reunião com a presidente do Fundo de Seguridade e deixa um convite para que os 
vereadores componham esta reunião.  
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Relata que como líder da base 
do governo está a disposição a todos aqueles que tiverem dúvidas técnicas.  
Vereador Etelvino Nogueira: Pede a compreensão e paciência para que todos os 
problemas sejam solucionados. 

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Lei Nº 58/2019-E, 21/08/2019, de autoria do Poder Executivo, que 

“Dispõe sobre a criação do grupamento especializado operacional da Guarda Civil 
Municipal composta pelo Canil, denominado Grupo de Apoio e Operações com Cães - 
GAOC e dá outras providências”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única 
discussão, votação nominal e maioria simples. 

2. Projeto de Lei Nº 59/2019-L, 13/06/2019, de autoria dos Vereadores Rogério Jean 
da Silva e Marcos Roberto Martins Arruda, que “Altera a Lei 2.529 de 01 de setembro de 
1999 complementando as dimensões das vias públicas, localizadas no Loteamento 
Planalto Verde”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação 
nominal e maioria absoluta. 

3. Projeto de Lei Nº 61/2019-L, 26/06/2019, de autoria do Vereador Rafael Tanzi de 
Araújo, que “Dá denominação de "Rua André Luis Araújo" à via pública localizada no 
Distrito de Maylasky”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, 
votação nominal e maioria simples. 

Explicação Pessoal:  
1. Vereador José Luiz da Silva César: Comenta que todos os vereadores precisam se 

unir com o intuito de solucionar o problema da alça da Rodovia Raposo Tavares, 
ressalta que sempre expõem sobre o problema desta alça. 
Aparte Vereador Alexandre Pierroni Dias: Relata que a DER já se pronunciou 
sobre isso. 
Vereador José Luiz da Silva César: Questiona as mudanças dos chefes de 
departamentos, diz que essas alterações afetam o planejamento. Relata que é preciso 
que exista um planejamento sólido. Comenta ainda o desemprego na cidade, diz que o 
poder executivo juntamente com o chefe do departamento econômico deve solucionar 
esse problema. Relata que há diversos problemas que precisam ser solucionados no 
município.   

2. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Questiona o estudo feito 
pela Prefeitura a respeito de compra de mudas e plantas para paisagismo no valor de 
mais de 1 milhão e 400 mil reais, fato que causa estranhamento geral. Ironiza essa 
compra com a falta de bens elementares no município; como remédios, escolas sem 
pintura e etc. Evidencia que com esse dinheiro poderiam ser terminadas as UBS do 
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bairro do taboão e também do Guaçu. Também seria possível pagar o pró-labore da 
Polícia Militar por anos com esse valor. 
Aparte Vereador Rafael Marreiro: Comenta que fará um Requerimento para os 
Vereadores com o escopo de saber quem é a favor ou contra o projeto para compra 
dessas flores em questão, ironizando o fato de lutar por projetos essenciais e a 
Prefeitura fazer estudos sobre compra de plantas. 
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Mostra-se espantado com o 
tamanho da compra de plantas, valor que ultrapassa 1 milhão e 400 mil reais. Portanto, 
não há motivo que justifique a referida aquisição por parte da prefeitura. Além disso, 
expressa que a desculpa de que “falta de dinheiro” para conclusão de projetos acabou. 
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Lamenta o fato de não ter dinheiro para 
a abertura do pontilhão, este que já possui laudos de possível desmoronamento, mas 
ter a possibilidade de comprar flores. 
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Conclui dizendo que a 
verdade reside na prática e não no discurso, então a história de que “falta dinheiro” é 
uma falácia, evidenciando que esta compra é um absurdo. 

Encerram-se os trabalhos às 15h44min. 
 
 
 


